
Szanowni Klienci,  
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobo-
wych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest City Sp. z o.o. – Sp. k. z siedzibą 
w Krakowie przy ul. Jugowickiej 6A 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych w City Sp. z o.o. – Sp. k. to: iod@city.com.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na pod-
stawie art. 6 ust. 1 pkt a 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług zaopatrujących 
naszą firmę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (dostawcy usług teleinfor-
matycznych, oprogramowania, firmy kurierskie i pocztowe, obsługa prawna i windy-
kacyjna) 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub orga-
nizacji międzynarodowej 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres minimum 6 lat lub 
do odwołania zgody 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto-
wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpły-
wu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO) gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogól-
nego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest do-
browolne 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym rów-
nież w formie profilowania

Z poważaniem,
Zespół CITY Sp. z o. o. – Sp. k.
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Odkryj nasze możliowości

Zapytaj o aktualną ofertę

info@city.com.pl              + 48 607 170 965

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity Dz. U. 2016, poz. 922) uprzejmie informujemy, iż jako spółka pod firmą City Sp. z o. o. – Sp. k. z siedzibą w Krakowie, 
ul. Jugowicka 6A, posiadamy i jesteśmy administratorem Państwa adresu e-mail oraz przypisanych do niego danych firmo-
wych. Państwa dane są przetwarzane w celach marketingowych spółki City Sp. z o. o. – Sp. k. z siedzibą w Krakowie, 
ul. Jugowicka 6A.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do  ich poprawiania, 
prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa 
szczególną sytuację stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 7 wyżej wskazanej ustawy, a także prawo wniesienia do administratora 
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 8 powyższej ustawy.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji powyższego newslettera klikając na link o nazwie „zrezygnuj 
z subskrypcji” lub wypisać się z naszej bazy danych do celów marketingowych odpowiadając na niniejszego maila i wyrażając 
w/w żądanie.
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